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Lokalrådsmøde – Funder Hallen kantinen 
30. september 2013 kl.19.00 

 

Tilstede: Niels, Børge, Anne Grethe, Olav og Jørn. 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat fra 8. august 2013, godkendt. 

 

2. Planlægning af Stormødet den 23.10 

Vi har fået tilsagn fra Gitte Willumsen, Frank Borch-Olsen og Lars Faarup at de gerne vil 

deltage i vores stormøde. 

Mødet åbnes af Niels (er ordstyrer), herefter indlæg fra de tre politikere. Efter indlæggene er 

der spørgerunde. Pause med øl og vand som lokalrådet sponserer. 

 

Efter pausen orienterer Jørn om Lokalrådsvalget/ valgprocedure/opstilling af kandidat liste. 

Opgavefordeling: 

Alle - opsætning af stole, lydanlæg, lærred og projektor. Kl. 17.00 ( Vi spiser hos Arne) 

Olav – 3 kasser øl og 3 kasser vand. 

Anne Grethe – reb, stige, forlængerledning og 3 head set mikrofoner. 

Niels – lærred (evt. fra kirkehuset) projektor  

Jørn – lokalrådets mikrofon – opsætning af lyd og it. Medbringer på USB lokalrådets film 

samt diverse plancher. Opsætning af lokalrådets ”bananflag.” 

 

Plakater og annoncer: 

Niels - Der skrives en pressemeddelelse der rundsendes til MJA, Ekstraposten og den Lokale 

Avis. 

Jørn – 20 stk. A3 plakater samt 15 A4 plakater. Olav udskærer ca. 15 A3 plader hvorpå 

skiltene kan monteres. 

Olav, Anne Grethe og Børge hænger skilte op.  

Niels ?   Omdeling af plakater i den nye udstykning. 

 

 

3. Gave til Funder Skoles jubilæum 
Lokalrådet gave, bliver et arrangement på Funder Skole. Anne Grethe sørger for det praktiske. 

 

4. Behandling af ansøgning fra Erik Lauritsen om midler til Funder GFs Venner 

Lokalrådet har bestemt at give et opstartstilskud til Funder GFs Venner. 

 

5. Nyt fra medlemmerne. 
Diskussion om et indkommet udkast til en fælles beboerforening i Funder. 

Vi skal have en digital postkasse inden den 1. november. Jørn tager sig af oprettelsen af denne. 

Orientering om den nye hjemmeside. Niels og Jørn skal på kursus den 1. og 2. oktober. 

 

6. Evt. Intet under dette punkt 

 

     referent: Jørn Hansen 
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